Відкриття
можливостей

ЮВІЛЕЙНІ НОВИНКИ — 2018
Назва

Склад - г/л

Витрата
добрив
л/га

Ціна за 1л,
грн з ПДВ

АнтиСтрес Активатор Інокуляції™

Унікальний збалансований комплекс хелатованих елементів живлення (макро- і мікроелементів), оліго- і полісахаридів, стимуляторів росту, фітогормонів, органічних кислот і природних амінокислот рослинного походження для передпосівної
інкрустації бобів, який забезпечує оптимальний гормональний баланс на першій стадії розвитку рослин. Передпосвна обробка насіння Активатором Інокуляції є найефективнішою складовою агротехнічних заходів при вирощуванні бобових культур.

Nзаг - 30 [NH4+ -20; NH2- -10]; P2O5-20; K2O-42; Mg-8
Fe-1,2; Mn-0,6; Zn-0,9; B-1,1;Cu-2,5; Mo-0,5;Со-0,05 + амінокислоти

АнтиСтрес Активатор Інокуляції

АнтиСтрес Зерно

0,75-3
л/т нас.

252,00

Енергетичний донор

Унікальний збалансований комплекс хелатованих елементів живлення (макро- і мікроелементів), оліго- і полісахаридів, стимуляторів росту, фітогормонів, органічних кислот і природних амінокислот рослинного походження для передпосівної
інкрустації насіння і посадкових матеріалів, який забезпечує оптимальний гормональний баланс на першій стадії розвитку рослин.

АнтиСтрес Зерно

Nзаг - 50 [NO3- - 6; NH2- - 44]; P2O5-40; K2O-80
Fe-1,2; Mn-1,6; Zn-0,5; B-0,8; Cu-0,7; Mo-0,3; Со-0,05 + амінокислоти

АнтиСтрес Унiверсал™

0,5-3
л/т нас.

196,00

Запобігати, а не лікувати наслідки

Унікальна формула збалансованого комплексу хелатованих елементів живлення, взаємодоповнених стимуляторів росту, фітогормонів, органічних та амінокислот з мікробними полісахаридами, яка забезпечує найкращий гормональний баланс
рослин. В умовах стресу тільки він постачає всі "ліки", необхідні для найшвидшого запуску адаптаційного антистресового механізму. Призначений для запобігання чи зняття абіотичних стресів, викликаних неспиятливими (природними) зовнішніми
факторами, та біотичних стресів, які пов'язані з використанням ЗЗР. Гарантує гармонійний розвиток та плодоношення культур.

АнтиСтрес Унiверсал™ - універсальний комплекс добрив для інтенсивних технологій при вирощувані різних культур: технічних, овочевих, плодово-ягідних та ін.
• ЗЕРНОВІ - ЦЕОВІТ АнтиСтрес Унiверсал™ (1-2 л/га) + ЦЕОВІТ Марганець (0,5-1,5 л/га) + ЦЕОВІТ Мідь (0,5-3 л/га)
• БОБОВІ - ЦЕОВІТ АнтиСтрес Унiверсал™ (1-2 л/га) + ЦЕОВІТ Бор або ЦЕОВІT Бор+Молібден (1-2 л/га)
• КУКУРУДЗА - ЦЕОВІТ АнтиСтрес Унiверсал™ (1-2 л/га) + ЦЕОВІТ Цинк (1-2 л/га)
• РІПАК, БУРЯК - ЦЕОВІТ АнтиСтрес Унiверсал™ (1-2 л/га) + ЦЕОВІТ Бор або Цеовіт Бор+Молібден (1-2 л/га)

АнтиСтрес Універсал

N-50; MgO-50; SO3-40; || Fe-6; Mn-10; Zn-6; B-6; Cu-7; Mo-0,1; Co-0,03 + амінокислоти

АнтиСтрес Мультi™

0,75-2,0

210,00

Вдалий старт та фініш. Розвиток коріння та налив

Унікальна формула збалансованого комплексу хелатованих елементів живлення, взаємодоповнених стимуляторів росту, фітогормонів, органічних та амінокислот з мікробними полісахаридами, яка забезпечує найкращий гормональний баланс
рослин. В умовах стресу тільки він постачає всі "ліки", необхідні для найшвидшого запуску адаптаційного антистресового механізму. Призначений для запобігання чи зняття абіотичних стресів, викликаних неспиятливими (природними) зовнішніми
факторами, та біотичних стресів, які пов'язані з використанням ЗЗР. Гарантує гармонійний розвиток та плодоношення культур.

АнтиСтрес Мульті

N-50; P2O5-100; K2O-65; MgO-10; || Fe-0,5; Mn-1,5; Zn-0,3; B-0,3; Cu-0,5; Mo-0,05, Co-0,01
+ амінокислоти

АнтиСтрес Зав'язь™

0,7-4,0

147,00

Управління стресом

Унікальний збалансований комплекс хелатованих елементів живлення (макро- і мікроелементів), оліго- і полісахаридів, стимуляторів росту, фітогормонів, гуматів, органічних кислот і природних амінокислот рослинного походження. Призначений
для позакореневого живлення з метою прискорення росту і розвитку рослин, стимуляції плодоутворення, формування раннього високого урожаю поліпшеної якості.

Зав'язь Плюс

N-65; || B-12.0; Cu-0.55; Fe-5.0; Mn-2.7; Mo-0.15; Zn-1.9; Co-0.23 + амінокислоти

0,5-3,0

133,00

АміноМарганець 130

Рідкий комплекс добрив, хелатований ЕДТА та амінокислотами, що містить азот, марганець і сірку. Активізує в рослинах дію різних ферментів, що мають важливе значення в окисно-відновних процесах. Бере участь в окисленні аміаку і у
відновленні нітратів, сприяючи засвоєнню рослинами як нітратного, так і амонійного азоту. Гарантує утворення ростових гормонів і процесів росту в рослинах, підвищує водоутримуючу здатність тканин і знижує транспірацію вологи, посилює
засвоєння азоту, підвищує вміст цукрів у листках зернових культур, за рахунок чого зростає морозо- і жаростійкість рослин.

АміноМарганець 130

N-50; SO3-147; || Mn-130 + амінокислоти

147,00

1-2

АміноЦинк 100

Рідкий комплекс добрив, хелатований ЕДТА та амінокислотами, що містить азот, цинк і сірку. Позитивно впливає на доступність фосфору і жаростійкість рослин. Нестача цинку блокує надходження фосфору в рослини і навпаки. Цинк необхідний
для утворення ростових гормонів - ауксинів, впливає на синтез вітамінів В, С, РР а також хлорофілу. Гарантує підвищення жаростійкості, посухостійкості і морозостійкості, їх стійкість до ураження хворобами за рахунок стабілізації дихання при зміні
температурних умов.

АміноЦинк 100

N-50; SO3-62; || Zn-100 + амінокислоти

0,5-2,0

133,00

АміноМідь 100

Рідкий комплекс добрив, хелатований ЕДТА та амінокислотами, що містить азот, мідь і сірку, посилених стимулюючою дією регуляторів росту. Позитивно впливає на фотосинтез і синтез білку, формування генеративних органів, стійкість до
грибкових та бактеріальних хіороб, посухостійкість і жаростійкість, зимостійкість рослин, сприяє кращому засвоєнню азоту. Підвищує урожай та його якість (збільшується вміст білка для зернових культур, цукристість буряків та плодово-ягідних
культур, вміст вітаміну С і каротину в овочах).

АміноМідь 100

N-50; SO3-38; || Cu-100 + амінокислоти

0,5-2,0

175,00

АміноБор 150

Рідкий комплекс добрив, хелатований ЕДТА та амінокислотами, що містить азот та бор, посилених стимулюючою дією регуляторів росту. Впливає на процеси білкового та вуглеводного обміну, запліднення, розвиток репродуктивних органів, а
також посилення стійкості проти бактеріальних хвороб та утворення дуплистостей. Збільшує еластичність тканин, що знижує розтріскування стебел і кореневої шийки. Рішуче впливає на максимальну реалізацію потенційних можливостей,
закладених генетикою рослин.

АміноБор 150

N-50; || В-150 + 5% амінокислот

0,5-3,0

155,00

NP-Стабілізатор

Добриво для ефективного коригування жорсткості води. Індикатор та коректор рН розчину пестицидів. Нейтралізує підвищену жорсткість води, підвищує проникнення робочого розчину пестицидів через восковий наліт, нейтралізує комплекси
водорозчинних солей, що зменшують єфективність пестицидів — сприяє кращій сумісності пестицидів при використанні бакової суміші, знижує вірогідність фітотоксичності.

NP-Стабілізатор

N-50; || P2O5-150 + полісахариди

Ціни вст ановлено 06 лю т ог о 2018 року. Курс НБУ 27,74 USD/UAH. Ціни дійсні до зміни курсу більше ніж 10%

Тел.: 044 451 56 27 | 045 944 99 99

м. Бровари, вул. Єсеніна 1/1

EXW (Ціни вказані при от риманні Товару на франко-складі Виробника) що знаходит ься за адресою : вул. Європейська 32, с. Гог олів, Броварськог о району, Київської област і.

1-3
л/т води

80,00
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